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Informació general de l'assignatura

Denominació TRADUCCIÓ (ANGLÈS)

Codi 101125

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups Gran

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació MARIONA SABATÉ CARROVÉ

Departament/s Anglès i Lingüística

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Veure temari i cronograma 
Veure taula de mecanismes d’avaluació

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.17. Dia i hora per concretar 
Telèfon: 973 70 20 00
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


MARIA SABATE CARROVE

Informació complementària de l'assignatura

S’aconsella tenir un nivell d’anglès C1 per seguir bé l’assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificació i anàlisis de problemes de traducció de textos en castellà/català i anglès. Comparació entre el parell
de llengües català/castellà i anglès. Principis teòrics de la traducció. Tècniques i estratègies pràctiques de la
traducció:

- Fer exercicis variats de traducció per aprendre els principis teòrics de la traducció, i identificar i analitzar
problemes de traducció de textos en castellà/català i anglès.

- Reflexionar sobre les diferències interculturals i lingüístiques en un treball sobre un llibre de ficció on la traducció
hi té un pes important.

- Aprendre tècniques i estratègies pràctiques de la traducció en grup fent una traducció d’un fragment d’un
documental en anglès .

Competències

- Capacitat de traduir textos del català/castellà a l’anglès i de l’anglès al català/castellà, i d’actuar com mediador
lingüístic en situacions comunicatives en què intervenen parlants de llengua anglesa, catalana i castellana.

- Capacitat de parlar i escriure amb correcció, fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com
en entorns acadèmics i professionals.

- Potenciació de la capacitat de treball individual i en equip (també de carácter interdisciplinar)

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts teòrics es divideixen en 15 sessions, dividides en 3 mòduls:

10 setembre a 2 octubre: MÒDUL I. Aspectes introductoris de la traducció: Importància del context. La
lingüística aplicada i la traducció. Traducció com a eina d’aprenentatge de llengües. Traducció com
disciplina. Documentatió i fonts d’informació per traduir. Diccionaris monolingües i bilingües, gramàtiques i
eines web. Traducció a nivell de paraula.

 

8 octubre a 30 d’octubre: MÒDUL II. Enfocaments de la traducció en relació a les seves tècniques i
estratègies (Vinay i Dalbernet, Nida, Newmark, Delabastita). Conceptes d’equivalència, acceptabilitat,
llibertat, literalitat, en traducció. Participants que prenen part en la traducció. Traducció a nivell sintagmàtic:
col·locacions, frases fetes, proverbis. Llenguatge metafòric en la traducció.

 

5 de novembre a 18 desembre: MÒDUL III. Introducció a la traducció audiovisual. Subtitulat i doblatge.

Eixos metodològics de l'assignatura

 

2013-14



Activitat
CODIFICACIÓ / descripció /

tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe
magistral
(M)

Introducció de la matèria i de les
bases teòriques

Definir la base conceptual que ha de fer possible
l’anàlisi dels diferents textos des d’una perspectiva
crítica
 

1 3 3

Seminaris
(S)

Discussió sobre les lectures
teòriques corresponent a cada
unitat

Familiaritzar-se amb l’aparell analític de la matèria
 

 21 42

Pràctiques
(P)

Anàlisi de textos a partir dels
continguts de cada unitat

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i d’aplicació de
conceptes teòrics
 

1 21 42

Treballs
(T)

     

Tutories
(Tut)

     

Altres
(AA)

Document de síntesi de cada
unitat

Desenvolupar la capacitat de sintetitzar i qüestionari
els diferent elements teòrics de l’assignatura

  9

Avaluació
(AV)

Taller d’avaluació
Definir el grau d’assoliment dels objectius de
l’assignatura

 3 18

TOTAL    48 112

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.
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Sistema d'avaluació

Activitat %*

Assistència i participació activa
15 (assistència i participació activa
a l’aula)

Classes magistrals + pràctiques 20 (examen final)

Treball i presentació oral 15 (treball) i 15 (presentació oral)

Treball audiovisual
25 (treball individual i col·lectiu de
traducció audiovisual) + 10
(presentació en grup a classe)

 100

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres de lectura. Tria UN dels dos llibres de lectura següents:

1. Kwok, Jean (2010): Girl in Translation. Penguin:England. A resolute yet naïve Chinese girl confronts poverty
and culture shock with equal zeal when she and her mother immigrate to Brooklyn in Kwok's affecting
coming-of-age debut.

2. Solomon, Natasha (2009): Mr Rosenblum’s List. Penguin:England. Jack and Sadie Rosenblum come to
England from Germany in the 1930s. Jack is keen to become an Englishman and takes to heart the
information about integrating which is detailed in a pamphlet he receives on landing in this country. As he
attempts to put the advice into practice he adds his own notes to the list in the hope if writing a new set of
guidelines. He insists his family speak English at all times and do their best to fit in and fade into the
background.

Dossier. The texts and exercises in the Dossier have been selected and adapted from the following textbooks:

Agost y Monzó (2001): Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català

Baker, M. (1992): In Other Words. A Coursebook on translation

Duff, A. (1989): Translation.

Hervey, S. (1995): Thinking Spanish translation

Mott, B. (1993): A Course in Semantics and Translation for Spanish Learners of English

Munday, J. (2001): Introducing Translation Studies. Theories and Applications

Muñoz Martin (1995): Lingüística per a la traducció

Washbourne, K. (2009): Manual of Spanish-English Translation.

 

Llibres complementaris

Alcaraz & Hughes (2001): Legal Translation Explained

Bassnet & Lefevere (1998): Constructing Cultures: Essays on Literary Translation

Beeby, A. et al. (1998): Investigating Translation
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Bell, R. (1991): Translation and Translating Theory and Practice

Chaume & Agost (2001): La Traducción en los medios audiovisuales

Gaddis Rose, M (1998): Translation and Literary Criticism

Gamero, S. (2001): La traducción de textos técnicos

Hervey & Higgins (1995): Thinking Spanish Translation

Kussmaul, P. (1995): Training the Translator

Lorenzo García & Pereira (2001): Traducción Subordinada (II). El subtitulado.

Morris, M. (1995): Translation and the Law

Mueller-Vollmer & Irmscher (1998): Translating literatures, translating cultures: new vistas and approaches in
literary studies

Newmark, P. (1981): Approaches to Translation

Newmark, P. (1988): A Textbook on Translation

Nida, (2002): Contexts in Translating

Nord, C. (1991): Text Analysis in Translation

Pascua Febles, I. (2001): La traducción. Estrategias profesionales. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Servicio de Publicaciones.

Pinto & Cordón (1999): Técnicas documentales aplicadas a la traducción

Rabadán, R. (1991): Equivalencia y traducción. problemática de la equivalencia translémica inglés-español

Scarpa, F. (2001): La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione lingüística

Toury, (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond

Valero Garcés, C. (1995): Apuntes sobre traducción literaria y análisis contrastivo de textos literarios traducidos

Valero Garcés & De la Cruz (2001): Traducción y nuevas tecnologías: Herramientas auxiliares del traductor

Zabalbeascoa, P. “Factors in Dubbing Television Comedy”. In Perspectives: Studies in Translatology 2:1 pp. 89-99

Zabalbeascoa, P. “Translating Jokes for Dubbed Television Situation Comedies”. In The Translator 2:2 pp. 235-257

Zabalbeascoa, P. “Dubbing and the Non-Verbal dimension of Translation”. In Poyatos (ed.) pp. 327-342

 

PÀGINES WEB

http://www.yourdictionary.com/

http://www.alphadictionary.com/

http://www.m-w.com/

http://www.yourdictionary.com/languages/romance.html

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.onelook.com/

http://thefreedictionary.com
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